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Na galę uhonorowania laureatów nagrody przybył i życzenia nagrodzonym przedstawicielom rejonu
solecznickiego złożył mer Zdzisław Palewicz. Mer wyraził zadowolenie, że nagrody otrzymały osoby
najbardziej przyczyniające się do rozwoju rejonu solecznickiego, regionu wileńskiego, które swoją
pracą budują lepszą i bogatszą teraźniejszość i przyszłość Litwy Fot. salcininkai.lt

W byłej rezydencji prezydenta Antanasa Smetony znajdującej w rejonie wiłkomierskim rozdano
nagrody im. Księcia Giedymina. W gronie osób nagrodzonych za wyróżniającą się działalność w 2014
roku znaleźli się również aktywni Polacy działający w samorządach Wileńszczyzny: rejonie wileńskim,
solecznickim i trockim.

Podczas gali uhonorowania laureatów wyróżniono czterech przedstawicieli rejonu solecznickiego oraz
po trzech przedstawicieli rejonu wileńskiego i rejonu trockiego.

Przedstawiciele wszystkich trzech samorządów zostali nagrodzeni w nominacji „Za osiągnięcia w
dziedzinie rozwoju postawy obywatelskiej". W rejonie trockim laureatem w tej nominacji został radny
rejonu trockiego Henryk Jankowski, nagrodę otrzymała też dyrektor Regionalnego Parku Wilii Audronė
Žičkutė, a list gratulacyjny – starosta Kamionki rejonu solecznickiego Jan Miłoszewicz.

Nagrodę „Za osiągnięcia w zakresie rozwoju infrastruktury społecznej" wręczono dyrektorowi Domu
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Opieki Społecznej w Prudziszczach (rejon wileński) Bronisławowi Juozėnasowi, którzy dba o dobrobyt
osób mieszkających w domach opieki oraz poprawę jakości usług świadczonych osobom
niepełnosprawnym. W tej nominacji list gratulacyjny wręczono również Danucie Sokołowskiej,
pielęgniarce z Ejszyszek (rejon solecznicki).

„Za osiągnięcia w dziedzinie rozwoju kapitału ludzkiego" nagrodzono dyrektor Centrum Oświaty w
Trokach Nijolė Lisevičienė, dyrektor Szkoły Średniej im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace Mirosławę
Szostak, a list gratulacyjny wręczono znanemu w rejonie wileńskim pedagogowi, historykowi literatury,
poecie, przewodnikowi, pracownikowi muzeum im. Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie
Józefowi Szostakowskiemu oraz przewodniczącej Stowarzyszenia Kulturalno-Rzemieślniczego Ziemi
Trockiej Dominice Dubauskaitė.

Za dokonania w dziedzinie rozwoju kapitału finansowo-produkcyjnego uhonorowano rolnika z rejonu
solecznickiego Czesława Moroza.

Nagrodę im. Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina w 2003 roku ustanowiła rada trójstronna
powiatu wileńskiego we współpracy z partnerami. Nagrody są przyznawane przedsiębiorcom,
przedstawicielom dziedzin kultury, oświaty i innych oraz działaczy społecznych, którzy osiągnęli
najlepsze wyniki w różnych dziedzinach działalności w regionie wileńskim.
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